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ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠাননয আওিাধীন দপ্তয/ংস্থায জািীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

বয ল্পনা প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন ও মূল্যায়ন বননদ মব া, ২০২১-২২ 

 

১। কপ্রক্ষাট: 

 গণপ্রজািন্ত্রী ফাংরানদ য ায ২০১২ ানর জািীয় শুদ্ধাচায ক ৌর প্রণয়ন  নযনে। এ ক ৌনরয মূর রক্ষয র 

শুদ্ধাচায চচ মা ও দুনীবি প্রবিনযানধয ভাধ্যনভ যাষ্ট্র ও ভানজ সুান প্রবিষ্ঠা  যা। সুখী -মৃদ্ধ কানায ফাংরা গড়ায 

প্রিযনয় প্রণীি ক ৌনর শুদ্ধাচাযন  ননন্ত্রতকতা ও ততা দ্বাযা প্রবান্ত্রফত আিযণগত উৎকল ি  এফাং প্রকান ভাদজয 

কাদরাত্তীণ ি ভানদণ্ড , প্রথা ও নীন্ত্রতয প্রন্ত্রত আনুগতয  ন্ত্রাপ্রফ াংজ্ঞান্ত্রয়ত কযা দয়দে।  এ ক ৌনর যাষ্ট্র ও ভানজ শুদ্ধাচায 

প্রবিষ্ঠা য ানযয াংবফধাবন  ও আইনগি স্থায়ী দাবয়ত্ব ; সুিযাং য াযন  অব্যািবানফ এই রনক্ষয  াম মক্রভ 

বযচারনা  যনি নফ ভনভ ম উনেখ আনে। এযই ধাযাফাব িায় প্রায়  র ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানমূ ১ 

জানুয়াবয ২০১৫ কেন  ৩০ জুন ২০১৬ কভয়ানদয জন্য শুদ্ধাচায  ভ ম-বয ল্পনা ও ফাস্তফায়ন অগ্রগবি  বযফীক্ষণ  াঠানভা 

প্রণয়ন  নয। ২০১৬-২০১৭ অে মফেনয ভন্ত্রণারয় /বফবাগ/ংস্থায াাাব আওিাধীন দপ্তয /ংস্থা এফাং ভাঠ ম মানয়য 

ন্ত্রফবাগীয়/আঞ্চন্ত্ররক কাম িারয়মূ জািীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-বয ল্পনা ও ফাস্তফায়ন বযফীক্ষণ   াঠানভা প্রণয়ন  নয 

আদে। ২০১৮-১৯ অে মফেনয প্রথভফাদযয ভত জািীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -বয ল্পনায় ম্পাবদি  ানজয বফযীনি 

নম্বয প্রদান ও ক আনরান  প্রাথন্ত্রভকবাদফ মূল্যায়ন কাম িিভ শুরু য়। এয ধাযাফান্ত্রকতা য় আগাভী ২০২১-২২ 

অথ িফেদযও জাতীয়  শুদ্ধািায প্রকৌর কভ ি- ন্ত্রযকল্পনায় ম্পান্ত্রদত কাদজয ন্ত্রফযীদত নম্বয প্রদান ও প্র আদরাদক 

মূল্যায়দনয ব্যফস্থা যদয়দে।   

 কর দপ্তয/াংস্থা ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ কর্তিক প্রণীত এ ন্ত্রনদদ িন্ত্রকা অনুযণপূফ িক স্ব স্ব কাম িারদয়য জািীয় শুদ্ধাচায 

ক ৌর  ভ ম-বয ল্পনা প্রণয়ন , ফাস্তফায়ন কযদফ এফাং  আওতাধীন আঞ্চন্ত্ররক ও ভাঠ ম িাদয়য কাম িারয়মূ প্রয জন্য 

জাতীয় শুদ্ধািায প্রকৌর কভ ি-ন্ত্রযকল্পনা প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন ও মূল্যায়দনয ন্ত্রনদদ িনা ও প্রদয়াজনীয় ায়তা প্রদান কযদফ।  

দপ্তয/াংস্থামূ এই ন্ত্রনদদ িন্ত্রকা অনুযণ  নয  ভ ম-বয ল্পনায় অন্তর্ভ মক্ত  াম মক্রভমূ ফাস্তফায়ন কনল মূল্যায়ন কযদফ।  

২। জািীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-বয ল্পনা, ২০২১-২২ 

 

জািীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -বয ল্পনায় প্রাবিষ্ঠাবন  ব্যফস্থা , আন্ত্রথ িক ব্যফস্থানা উন্নয়ন এফাং শুদ্ধািায 

াংন্ত্রিষ্ট ও দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতদযাদধ ায়ক অন্যান্য কাম িিভ এই ৩ (বিন) টি কক্ষনৈ  াম মক্রভ বনধ মাযণ  যা নয়নে: 

 

ক্রবভ  ১: প্রাবিষ্ঠাবন  ব্যফস্থা  

 

১.১ ত্রনবি িা  বভটিয বা   

 

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রভটিয কাম িন্ত্রযন্ত্রধয আদরাদক বায আদরািযসূন্ত্রি ন্ত্রনধ িাযণ কযদত দফ। জাতীয় শুদ্ধািায প্রকৌর 

কভ ি-ন্ত্রযকল্পনা ও ফাস্তফায়ন ন্ত্রযফীক্ষণ াংিা ন্ত ত্রৈভাব  প্রবিনফদনমূ ত্রনবি িা  বভটিয বায় অনুনভাবদি নি 

নফ বফধায় প্রবি ক া য়াট িাদয ন্যযনতভ ১টি  নয ত্রনবি িা  বভটিয বা আহ্বান  যনি নফ এফং এয রক্ষযভাত্রা  ১.১ 

নম্বয ক্রবভন য ৬ নম্বয করাদভ উনেখপূফ ম  ৮-১১  রাভমূন ত্রৈভাব  বববিনি উক্ত রক্ষযভাৈা বফবাজন  নয প্রদ মন 

কদয ননন্ত্রতকতা কন্ত্রভটিয বায কাম িন্ত্রফফযণী ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয়/ন্ত্রফবাদগ প্রপ্রযণ কযদত নফ।  
 

মূল্যায়ন দ্ধন্ত্রত: প্রবি ত্রৈভাবন  ১টি  নয বা অনুবষ্ঠি নর পূণ ম নম্বয াওয়া মানফ। ক ান ত্রৈভাবন  বা 

আনয়াজন  যা ম্ভফ না নর যফিী ভনয় বা আনয়াজন  যা মানফ। িনফ, বনধ মাবযি ত্রৈভাবন য বা যফিী ভনয় 

আনয়াজন  যা নর প্রবিটি বায বফরনম্বয জন্য ০.২৫  নয নম্বয  িমন নফ। 

 

প্রভাণক: ননন্ত্রতকতা কন্ত্রভটিয বায কাম িন্ত্রফফযণী। 
 

১.২ ত্রনবি িা  বভটিয বায বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

 

ত্রনবি িা  বভটিয বায় গৃীি বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ননয  ায বনধ মাযণ  যনি নফ এফং এয রক্ষযভাত্রা ১.২ নম্বয 

ক্রবভন  উনেখ  যনি নফ। এনক্ষনৈ প্রবি ক ায়াট মানয অনুনষ্ঠয় ত্রনবি িা  বভটিয বায় গৃীি বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ননয ায 

পৃে বানফ প্রবি ক ায়াট মানয (৮-১১  রাভমূন) উনেখ  যনি নফ। প্রকান ন্ত্রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন কযা ম্ভ ফ না দর তায 

প্রমৌন্ত্রিক কাযণ উদেি কদয ননন্ত্রতকতা কন্ত্রভটিয বান্ত্রত কর্তিক প্রন্ত্রতস্বাক্ষন্ত্রযত প্রন্ত্রতদফদন দান্ত্রির কযদত দফ।   



4 

 

 

মূল্যায়ন দ্ধন্ত্রত: প্রবি ত্রৈভাবন  আনয়াবজি বায বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন রক্ষযভাৈায বফযীনি অজমন িবাগ 

নর পূণ ম নম্বয াওয়া মানফ। িনফ অজমন িবাগ না নর গাবণবি ানয নম্বয  িমন নফ।  উদেখ্য, মূল্যায়দনয ভয় 

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রভটিয কাম িন্ত্রযন্ত্রধয আদরাদক গৃীত ন্ত্রদ্ধান্ত ফাস্তফায়দনয ওয প্রফন্ত্র গুরুত্ব প্রদয়া দফ।  

 

প্রভাণক: ননন্ত্রতকতা কন্ত্রভটিয বায কাম িন্ত্রফফযণী ও ফাস্তফায়ন অগ্রগন্ত্রত প্রন্ত্রতদফদন।  
 

১.৩ সুান প্রন্ত্রতষ্ঠায ন্ত্রনন্ত্রভত্ত অাংীজদনয (Stakeholder) অাংগ্রদণ বা 

 

 দপ্তয/াংস্থায় অংীজদনয অংগ্রনণ বা আহ্বান  যনি  নফ এফং ১.৩ নম্বয ক্রবভন য ৬ নম্বয করাদভ এয 

রক্ষযভাত্রা উনেখ  যনি নফ এফং ৮-১১  রাভমূন ত্রৈভাব  বববিনি উক্ত রক্ষযভাৈা বফবাজন  নয প্রদ মন  যনি 

নফ। উনেখ্য, অংীজন (stakeholder) ফরনি স্ব স্ব  ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয অবযন্তযীণ /দাপ্তন্ত্রযক/নাগন্ত্রযক 

কফা গ্রণ াযী কমন ান ব্যবক্ত /প্রবিষ্ঠান (য াবয/কফয াবয), সুীর ভাদজয প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধ (দপ্তয/ংস্থায কাদজয াদথ 

াংন্ত্রিষ্ট) এফং আওিাধীন ভাঠম মানয়য  াম মারয়মূ ব ংফা িানদয  ভ ম িমা- ভ মচাযীক  বুঝানফ। 

 

মূল্যায়ন দ্ধন্ত্রত : অংীজননয অংগ্রনণ বা আনয়াজননয রক্ষযভাৈায বফযীনি অজমন িবাগ নর পূণ ম 

নম্বয াওয়া মানফ। িনফ অজমন িবাগ না নর গাবণবি ানয নম্বয  িমন নফ।  

 

প্রভাণক: অংীজননয অংগ্রনণ বায কাম িন্ত্রফফযণী এফাং ান্ত্রজযা।  
 

১.৪ শুদ্ধািায াংিান্ত প্রন্ত্রক্ষণ আদয়াজন  

 

কভ িকতিা-কভ িিাযীদদয জন্য শুদ্ধািায াংিান্ত ন্যযনতভ ২ টি প্রন্ত্রক্ষণ আদয়াজন কযদত দফ এফাং এয 

রক্ষযভাত্রা ১.৪ নম্বয িন্ত্রভদকয ৬ নম্বয করাদভ উদেি কযদত দফ। ৮-১১ করাভমূদ প্রদমাজয প্রকায়াট িাদয উি 

রক্ষযভাত্রা প্রদ িন কযদত দফ।  

 

মূল্যায়ন দ্ধন্ত্রত : রক্ষযভাত্রায ন্ত্রফযীদত শুদ্ধািায াংিান্ত ন্যযনতভ ২ টি প্রন্ত্রক্ষণ আদয়াজন কযা দর পূণ ি 

নম্বয াওয়া মাদফ। তদফ অজিন তবাগ না দর গান্ত্রণন্ত্রতকাদয নম্বয কতিন দফ।  

 

প্রভাণক: প্রন্ত্রক্ষদণয প্রনাটি, ান্ত্রজযা ও েন্ত্রফ। 

 

১.৫ কভ ি-ন্ত্রযদফ উন্নয়ন (স্বাস্থযন্ত্রফন্ত্রধ অনুযণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা ভারাভার ন্ত্রফনষ্টকযণ /ন্ত্রযষ্কায-ন্ত্রযচ্ছন্নতা বৃন্ত্রদ্ধ 

ইতযান্ত্রদ) 

ফতিভাদন ন্ত্রফযাজভান নতুন স্বাবান্ত্রফক (new normal) ন্ত্রযন্ত্রস্থন্ত্রতদত দপ্তয/াংস্থামূ স্ব স্ব   াম মারনয় কভ ি-

ন্ত্রযদফ উন্নয়ন  াংিান্ত কাম িিভ প্রমভন : স্বাস্থযন্ত্রফন্ত্রধ অনুযণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা ভারাভার ন্ত্রফনষ্টকযণ /ন্ত্রযষ্কায-

ন্ত্রযচ্ছন্নতা বৃন্ত্রদ্ধ ইতযান্ত্রদ গ্রণ কযদফ। কাম িিদভয াংখ্যা ও ম্পন্ন কযায তান্ত্রযি ন্ত্রনধ িাযণ কদয রক্ষযভাত্রা ১.৫ িন্ত্রভদকয 

৬ নম্বয করাদভ উনেখ  যনি নফ এফং ৮-১১  রাভমূন ত্রৈভাব  বববিনি উক্ত রক্ষযভাৈা  বফবাজন  নয প্রদ মন 

 যনি নফ। উদেখ্য, কভ ি-ন্ত্রযকল্পনা প্রপ্রযদণয ভয় ন্ত্রনফ িান্ত্রিত কাম িিদভয নাভ , ফাস্তফায়ন প্রন্ত্রিয়া ও প্রভাণক ন্ত্রাদফ ন্ত্রক 

যফযা কযা দফ তায ন্ত্রফফযণ পৃথক াংযুন্ত্রিদত ন্ত্রদদত দফ।  

 

 মূল্যায়ন দ্ধন্ত্রত: দপ্তয/াংস্থামূ কভ ি-ন্ত্রযদফ উন্নয়ন  াংিান্ত ন্ত্রফন্ত্রবন্ন কাম িিদভয াংখ্যা ও কাম িিভ ম্পন্ন 

কযায তান্ত্রযদিয রক্ষযভাত্রা অন্ত্রজিত দর পূণ ম নম্বয াওয়া মানফ।  

 

প্রভাণক: ননন্ত্রতকতা কন্ত্রভটিয বান্ত্রত কর্তিক তযান্ত্রয়ত ফাস্তফায়ন প্রন্ত্রতদফদন, াংন্ত্রিষ্ট ত্র, প্রদমাজয প্রক্ষদত্র েন্ত্রফ 

ও অন্যান্য প্রভাণক। 
 

১.৬ জািীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-বয ল্পনা, ২০২১-২২ এফাং বনধ মাবযি ভনয় ত্রৈভাব  বযফীক্ষণ প্রবিনফদন স্ব স্ব 

ভিণারদয় দান্ত্রির ও স্ব স্ব ওদয়ফাইদট আদরাডকযণ 

 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ কেন  প্রদি বননদ মনা অনুমায়ী ন্ত্রনধ িান্ত্রযত তান্ত্রযদিয  ভনধ্য জািীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -

বয ল্পনা ও বযফীক্ষণ  াঠানভা প্রণয়ণ  নয রক্ষযভাত্রা ১.৬ নম্বয ক্রবভন য প্রেভ ক ায়াট মানয প্রদ মন  যনি নফ। এ  

 াঠানভা প্রণয়নণয প্রকৃি িাবযখ অজমননয  রানভ উনেখ  নয িা ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয়/বফবানগ কপ্রযণ  যনি নফ।  প্রনিয  

ক ায়াট মানয জািীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-বয ল্পনা ও বযফীক্ষণ  াঠানভা ফাস্তফায়ননয িথ্য ংবিষ্ট ক ায়াট মানযয প্রকৃি 
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অজমননয ঘনয উদেি কদয ক ায়াট মায ভাবপ্তয যফিী ১৫ বদননয ভনধ্য িা ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয়/বফবানগ দাবখর  যনি নফ 

এফাং ও স্ব স্ব ওদয়ফাইদট আদরাড কযদত দফ। 

 

মূল্যায়ন দ্ধন্ত্রত: ন্ত্রনধ িান্ত্রযত িাবযনখয ভনধ্য জািীয় শুদ্ধা চায ক ৌর  ভ ম -বয ল্পনা, ২০২১-২২ এফাং প্রনিয  

ত্রৈভাব  বযফীক্ষণ প্রবিনফদন বনধ মাবযি ভনয়  স্ব স্ব ভিণারদয় দান্ত্রির ও স্ব স্ব ওদয়ফাইদট আদরাড কযা দর  পূণ ম 

নম্বয াওয়া মানফ।  

 

প্রভাণক: স্ব স্ব ওনয়ফাইট। 
 

১.৭ আওতাধীন আঞ্চন্ত্ররক/ভাঠ ম িাদয়য কাম িারয়  (প্রদমাজয প্রক্ষদত্র ) কর্তিক দাবখরকৃি জািীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -

বয ল্পনা ও বযফীক্ষণ  প্রবিনফদননয ওয বপডব্যা  প্রদান 

 

দপ্তয/াংস্থামূ আওতাধীন আঞ্চন্ত্ররক/ভাঠ ম িাদয়য কাম িারয়  কর্তিক দাবখরকৃি জািীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

বয ল্পনা ও ন্ত্রযফীক্ষণ প্রন্ত্রতদফদদনয ওয বপডব্যা  প্রদান কযদফ এফাং রক্ষযভাৈা ১.৭ নম্বয ক্রবভন য ৬ নম্বয করাদভ 

উনেখ  যনি নফ এফং ৮-১১  রাভমূন ত্রৈভাব  বববিনি উক্ত রক্ষযভাৈা বফবাজন  নয প্রদ মন  যনি নফ। 
 

মূল্যায়ন দ্ধন্ত্রত : আওতাধীন আঞ্চন্ত্ররক /ভাঠ ম িাদয়য কাম িারয় কর্তিক প্রন্ত্রত প্রকায়াট িাদয দাবখরকৃি জািীয় 

শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -বয ল্পনা ও বযফীক্ষণ প্রবিনফদননয ওয দপ্তয/াংস্থামূ বপডব্যা  প্রদান  যনর পূণ ম নম্বয 

াওয়া মানফ।  

 

প্রভাণক: কনাটি, উবস্থবি, ৈ, আঞ্চন্ত্ররক/ভাঠ ম িাদয়য কাম িারয় (প্রদমাজয প্রক্ষদত্র ) কর্তিক ফাস্তফান্ত্রয়ত কভ ি- 

ন্ত্রযকল্পনায ৩ নম্বয িন্ত্রভদকয ফাস্তফায়ন অগ্রগন্ত্রত প্রন্ত্রতদফদন। 

 

১.৮ শুদ্ধািায পুযস্কায প্রদান এফাং পুযস্কাযপ্রাপ্তদদয তান্ত্ররকা ওদয়ফাইদট প্রকা  

 

শুদ্ধািায পুযস্কায প্রদান  নীন্ত্রতভারা ২০১৭ ও এয স্পষ্টীকযণ  অনুমায়ী দপ্তয/ংস্থামূ িানদয  ভ ম িমা -

 ভ মচাযীকদযন  পুযস্কায প্রদান  যনফ  এফাং পু যস্কাযপ্রাপ্তদদয তান্ত্ররকা ওদয়ফাইদট প্রকা কযদফ।  এয রক্ষযভাৈা ১.৮ 

নম্বয ক্রবভন য ৬ নম্বয করাদভ উনেখ  যনি নফ এফং ৮-১১  রাভমূন প্রদমাজয প্রকায়াট িাদয উক্ত রক্ষযভাৈা প্রদ মন 

 যনি নফ। উদেখ্য, জুন ২০২২-এ পুযস্কায প্রদান  যনি দফ। 

 

মূল্যায়ন দ্ধন্ত্রত: ২০২১-২২ অে মফেনযয শুদ্ধািায পুযস্কায প্রদাদনয রক্ষযভাৈায বফযীনি অজমন িবাগ নর 

পূণ ম নম্বয াওয়া মানফ। িনফ অজমন বনধ মাবযি িাবযনখয ভনধ্য না নর  ক ান নম্বয প্রদান  যা মানফ না।  

 

প্রভাণক: আনদ, ৈ, ওদয়ফাইট। 
 

ক্রবভ  ২: আবে ম  ব্যফস্থানা উন্নয়ন   

২.১ ২০২১-২২ অথ ি ফেদযয ক্রয়-বয ল্পনা (প্র নল্পয অনুনভাবদি ফাবল ম  ক্রয় বয ল্পনা) ওদয়ফাইদট প্রকা 

ববএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও ববআয ২০০৮-এয বফবধ ১৬(৬) অনুমায়ী য ানযয যাজস্ব ফানজনটয 

অধীনন ক ান ক্রয় া ম ম বযচারনায কক্ষনৈ ক্রয় াযী  প্রবিষ্ঠান অে মফেনযয প্রাযনম্ভ ফাবল ম  ক্রয়-বয ল্পনা প্রণয়ন  যনফ। 

দপ্তয/ংস্থায যাজস্ব ফানজনটয অধীনন ক্রয় বয ল্পনা প্রণয়ননয াাাব চরভান প্র ল্পমূনয ফাবল ম  ক্রয় বয ল্পনা 

অনুনভাদন  যনি নফ। যাজস্ব ফানজনটয ক্রয় বয ল্পনা এফং প্র  ল্পমূনয অনুনভাবদি ক্রয় বয ল্পনা ওনয়ফাইনট 

প্র ানয রক্ষযভাৈা ১ভ ক ায়াট মানযই বনধ মাযণ  যনি নফ। দু 'ধযননয ক্রয় বয ল্পনা ওনয়ফাইনট প্র ানয জন্য দু 'টি 

পৃে  িাবযখ বনধ মাযণ  যা নর িাবযখ দু 'টি ১ভ ক ায়াট মানয (৮ নম্বয  রানভ)  ভা বদনয় বরখনি নফ। উনেখ্য , ভন্তব্য 

 রানভ ক ানটি যাজস্ব ফানজনটয ক্রয় বয ল্পনা ওনয়ফাইনট প্র ানয রক্ষযভাৈা এফং ক ানটি প্র ল্পমূনয 

অনুনভাবদি ফাবল ম  ক্রয় বয ল্পনা ওনয়ফাইনট প্র ানয রক্ষযভাৈা িা বনধ মাযণ  নয বদনি নফ।  

মূল্যায়ন দ্ধন্ত্রত : ২০২১-২২ অে মফেনযয প্রাযনম্ভ ফাবল ম  ক্রয় -বয ল্পনা ওনয়ফাইনট প্র া  যা নর এফং 

মোভনয় (ংনাবধি ফানজট অনুমায়ী ) ারনাগাদ  যা নর ০.৫০ নম্বয াওয়া মানফ। বনধ মাবযি িাবযনখয ভনধ্য না 

নর প্রবি াবক্ষন য জন্য ০.২৫  নয নম্বয  িমন নফ। প্র ল্পমূনয অনুনভাবদি ফাবল ম  ক্রয় বয ল্পনা রক্ষযভাৈা 

অনুমায়ী ওনয়ফাইনট প্র া  যনর ১.৫ নম্বয াওয়া মানফ। বনধ মাবযি িাবযনখয ভনধ্য না  যনর প্রবি াবক্ষন য জন্য 

০.২৫  নয নম্বয  িমন নফ।  

প্রভাণক: অন্ত্রপ আদদ ও দপ্তয/াংস্থায স্ব স্ব ওনয়ফাইট। 
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২.২ প্রকদল্পয PSC ও PIC বা আদয়াজন 

 

দপ্তয/ াংস্থাা্য িরভান প্রকদল্পয ন্ত্রডন্ত্রন্ত্র /টিএন্ত্রন্ত্র এ ন্ত্রনধ িান্ত্রযত প্রভা অনুমান্ত্রয় PSC ও PIC বা 

আদয়াজদনয রক্ষযভাত্রা ২.২ নম্বয ক্রবভন য ৬ নম্বয করাদভ  উদেি কযদত দফ এফাং ৮-১১ করাভমূদ প্রদমাজয 

প্রকায়াট িাদয উি রক্ষযভাত্রা প্রদ িন কযদত দফ।  উদেখ্য, কভ ি-ন্ত্রযকল্পনা প্রপ্রযদণয ভয় িরভান কর প্রকদল্পয তান্ত্ররকা  

প্রভয়াদ, প্রভা অনুমান্ত্রয় PSC ও PIC বা আদয়াজদনয াংখ্যা (পৃথক করাদভ) উদেি কদয াংযুন্ত্রি আকাদয ন্ত্রদদত 

দফ। াংন্ত্রিষ্ট  প্রকদল্পয ন্ত্রডন্ত্রন্ত্র/টিএন্ত্রন্ত্র এয প্রদমাজয াতাগুদরা াংযুি কযদত দফ।  

 মূল্যায়ন দ্ধন্ত্রত : প্রভা অনুমান্ত্রয় PSC ও PIC বা আদয়াজন কযা দর পূণ ি নম্বয াওয়া মা প্রফ। 

রক্ষযভাত্রায তকযা ৮০ বাগ ফাস্তফায়দনয জন্য  গান্ত্রণন্ত্রতকাদয নম্বয কতিন  কদয নম্বয প্রদয়া দফ। ন্ত্রকন্তু , রক্ষযভাত্রায 

তকযা ৮০ বাগ ফাস্তফান্ত্রয়ত না দর প্রকান নম্বয াওয়া মাদফ না।  

প্রভাণক: আদয়ান্ত্রজত বায কাম িন্ত্রফফযণী। 

 

২.৩ ফান্ত্রল িক উন্নয়ন কভ িসূন্ত্রি ফাস্তফায়ন  

দপ্তয/ াংস্থা ফাবল ম  উন্নয়ন  ভ মসূবচ  (এন্ত্রডন্ত্র) ফাস্তফায়দনয তকযা রক্ষযভাত্রা ন্ত্রনধ িাযণ কদয  ২.৩ নম্বয 

ক্রবভন য ৬ নম্বয করাদভ  উনেখ  য প্রফ এফাং ৮-১১  রাভমূন ত্রৈভাব  বববিনি উক্ত রক্ষযভাৈা বফবাজন  নয 

প্রদ মন কযপ্রফ।  

মূল্যায়ন দ্ধন্ত্রত: ফাবল ম  উন্নয়ন  ভ মসূবচ িবাগ ফাস্তফায়ননয জন্য পূণ ম নম্বয াওয়া মানফ। রক্ষযভাৈায ি যা 

৮০ বাগ ফাস্তফায়ননয জন্য গাবণবি ানয নম্বয  িমন  নয নম্বয কদয়া নফ। ব ন্তু , রক্ষযভাৈায ি যা ৮০ বাগ 

ফাস্তফাবয়ি না নর ক ান নম্বয াওয়া মানফ না।  তদফ, প্রকান দপ্তয/ াংস্থায় এন্ত্রডন্ত্র ফযাদ্দ না থাকদর ফাদজট ফাস্তফায়দনয 

ায ন্ত্রফদফিনায় প্রনয়া দফ। 

প্রভাণক: ভন্ত্রণারয়/বফবাগ এবডব ফাস্তফায়দনয প্রভাণক যফযা কযদফ। ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ ফাস্তফায়ন 

ন্ত্রযফীক্ষণ ও  মূল্যায়ন ন্ত্রফবাগ দত ফাবল ম  উন্নয়ন  ভ মসূবচ ফাস্তফায়ন ায মািাই কযদফ।  

 

২.৪ প্রকল্প ভান্ত্রপ্ত প্রদল প্রকদল্পয ম্পদ (মানফান, কন্ত্রম্পউটায, আফাফত্র ইতযান্ত্রদ) ন্ত্রফন্ত্রধ প্রভাতাদফক স্তান্তয কযা 

দপ্তয/াংস্থা কর্তিক প্রকল্প ভান্ত্রপ্ত প্রদল প্রকদল্পয ম্পদ (মানফান, কন্ত্রম্পউটায, আফাফত্র ইতযান্ত্রদ ) ন্ত্রফন্ত্রধ 

প্রভাতাদফক স্তান্তয কযা য তান্ত্রযি ন্ত্রনধ িাযণ কদয ২.৪ নম্বয ক্রবভন য ৬ নম্বয করাদভ  উনেখ  যনি  নফ ৮-১১ 

 রাভমূন প্রদমাজয প্রকায়াট িাদয উক্ত রক্ষযভাৈা বফবাজন  নয প্রদ মন  যনি নফ । উদেখ্য, কভ ি- ন্ত্রযকল্পনা প্রপ্রযদণয 

ভয় ভাপ্ত দয়দে এভন প্রকদল্পয ম্পদদয ন্ত্রফফযণ াংযুন্ত্রি আকাদয ন্ত্রদদত দফ।  

মূল্যায়ন দ্ধন্ত্রত: ন্ত্রনধ িান্ত্রযত ভদয়য ভদে প্রকদল্পয ম্পদ (মানফান, কন্ত্রম্পউটায, আফাফত্র ইতযান্ত্রদ ) ন্ত্রফন্ত্রধ 

প্রভাতাদফক স্তান্তয কযপ্রত াযদর পূণ ম নম্বয াওয়া মানফ। বনধ মাবযি িাবযনখয ভনধ্য না নর প্রবি াবক্ষন য জন্য ০.২৫ 

 নয নম্বয  িমন নফ। 

প্রভাণক: াংন্ত্রিষ্ট ত্র  

ক্রবভ  ৩: শুদ্ধাচায-ংবিষ্ট এফং দুনীবি প্রবিনযানধ ায়  অন্যান্য  াম মক্রভ 

 

দপ্তয/াংস্থা স্ব স্ব প্রক্টদয শুদ্ধাচায প্রবিষ্ঠায বনবভি শুদ্ধাচায -ংবিষ্ট এফং দুনীবি  প্রবিনযানধ ায়  

 াম মক্রভমূনয ভে নি অন্য কমন ান উমৄক্ত  াম মক্রভ গ্রণ  যনি ানয। এনক্ষনৈ অন্যযন ৫টি  াম মৈভ গ্রণ  যনি 

নফ এফং কগুবরয রক্ষয ভাৈা ৬ নম্বয করাদভ উনেখ  যনি নফ। এ  োড়া, ৮-১১  রাভমূন ত্রৈভাব  বববিনি উক্ত 

রক্ষযভাৈা বফবাজন  নয প্রদ  িন  যনি নফ । উদেখ্য, দপ্তয/াংস্থায জন্য জাতীয় শুদ্ধািায প্রকৌর , ২০১২-এ ন্ত্রনধ িান্ত্রযত 

প্রকান কাম িিভ ইদতাভদে ফাস্তফান্ত্রয়ত না দয় থাকদর উি কাম িিভ এ িন্ত্রভদক অন্তভু িি কযদত দফ। 

 

মূল্যায়ন দ্ধন্ত্রত: দপ্তয/াংস্থা স্ব স্ব প্রক্টদয শুদ্ধাচায প্রবিষ্ঠায বনবভি শুদ্ধাচায -ংবিষ্ট এফং দুনীবি প্রবিনযানধ 

ায়   াম মক্রভমূনয ভধ্য  নি অন্য কমন ান উমৄক্ত  াম মক্রভ গ্রণ  যনি ানয।  াম মক্রভ ,  ভ মম্পাদন সূচ  ও 

এ   মোমে ওয়া াননক্ষ এফং রক্ষযভাৈায বফযীনি অজমন িবাগ নর পূণ ম নম্বয াওয়া মানফ। অন্যোয় ক ান 

নম্বয প্রদান  যা মানফ না। 

 

প্রভাণক: স্ব স্ব ওদয়ফাইট, ত্র, প্রনাটি, েন্ত্রফ, ন্ত্রবন্ত্রডও ফা কাম িিভ াংন্ত্রিষ্ট প্রমদকান প্রভাণক। 
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৩। জািীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-বয ল্পনা, ২০২১-২২ প্রণয়ন ও ত্রৈভাব  বযফীক্ষণ প্রবিনফদন ংক্রান্ত ভয়সূন্ত্রি: 

ভয়ীভা বফলয় ফাস্তফায়ন াযী  র্তমক্ষ 

ক. জািীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-বয ল্পনা ও ফাস্তফায়ন অগ্রগবি বযফীক্ষণ  াঠানভা প্রণয়ন  

২৫ ভাি ি 

২০২১  

বননদ মব া অনুযণ  নয জািীয় শুদ্ধা চায ক ৌর  ভ ম-বয ল্পনা 

প্রণয়ননয জন্য  র ভন্ত্রণারয় /বফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানন  অনুনযাধ 

জ্ঞান এফং আওিাধীন দপ্তয /ংস্থা, আঞ্চবর /ভাঠ ম মানয়য  

 াম মারয়মূন  ভ ম-বয ল্পনা প্রণয়ননয বননদ মনা ও প্রনয়াজনীয় 

ায়িা প্রদাননয জন্য  র ভন্ত্রণারয় /বফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠান ক  

অনুনযাধ জ্ঞান  

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ  

১৭ প্রভ ২০২১ জািীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -বয ল্পনায খড়া স্ব স্ব ত্রনবি িা 

 বভটিয অনুনভাদন গ্রণপূফ ম  াংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়/ন্ত্রফবাদগ কপ্রযণ  

দপ্তয/াংস্থা 

১-৪ জুন  

২০২১ 

ভিণারয়/ন্ত্রফবাদগয ননন্ত্রতকতা কন্ত্রভটি  র্তম  দপ্তয/াংস্থায 

দাবখরকৃি জািীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -বয ল্পনায খড়া 

ম মানরাচনাপূফ ম  বপডব্যা  প্রদান  

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ 

১০ জুন 

২০২১  

ভিণারয়/ন্ত্রফবাদগয ননন্ত্রতকতা কন্ত্রভটিয  সুাবয অন্তর্ভ মক্ত  নয 

জািীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-বয ল্পনা, ২০২১-২২ স্ব স্ব ত্রনবি িা 

 বভটিয অনুনভাদন গ্রণপূফ ম  চূড়ান্ত  নয ভিণারয়/ন্ত্রফবাদগ কপ্রযণ 

ও দপ্তয/াংস্থায স্ব স্ব ওনয়ফাইনট প্র া  

দপ্তয/াংস্থা 

জািীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-বয ল্পনা ন্ত্রযফীক্ষণ 

১৭ অপ্রক্টাফয 

২০২১ 

 

জািীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -বয ল্পনা ও ফাস্তফায়ন অগ্রগবি 

বযফীক্ষণ  াঠানভা কি উবেবখি  রক্ষযভাত্রায ন্ত্রফযীদত  ১ভ 

নত্রভান্ত্রক প্রন্ত্রতদফদন াংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়/ন্ত্রফবাদগ প্রপ্রযণ 

দপ্তয/াংস্থায ননন্ত্রতকতা 

কন্ত্রভটি 

১৬ জানুয়ান্ত্রয 

২০২২ 

 

জািীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -বয ল্পনা ও ফাস্তফায়ন অগ্রগবি 

বযফীক্ষণ  াঠানভানি উবেবখি  রক্ষযভাত্রায ন্ত্রফযীদত ২য় 

নত্রভান্ত্রক প্রন্ত্রতদফদন াংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়/ন্ত্রফবাদগ প্রপ্রযণ 

দপ্তয/াংস্থায ননন্ত্রতকতা 

কন্ত্রভটি 

১৭ এন্ত্রপ্রর 

২০২২ 

জািীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -বয ল্পনা ও ফাস্তফায়ন অগ্রগবি 

বযফীক্ষণ  াঠানভানি উবেবখি  রক্ষযভাত্রায ন্ত্রফযীদত ৩য় 

নত্রভান্ত্রক প্রন্ত্রতদফদন াংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়/ন্ত্রফবাদগ প্রপ্রযণ 

দপ্তয/াংস্থায ননন্ত্রতকতা 

কন্ত্রভটি 

১৭ জুরাই 

২০২২ 

 

জািীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -বয ল্পনা ও ফাস্তফায়ন অগ্রগবি 

বযফীক্ষণ  াঠানভানি উবেবখি  রক্ষযভাত্রায ন্ত্রফযীদত ৪থ ি 

নত্রভান্ত্রক অগ্রগন্ত্রত ২০২১-২২ অথ িফেদযয কভ ি- ন্ত্রযকল্পনা 

স্বমূল্যায়ন দ্ধন্ত্রতদত মূল্যায়ন কদয াংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়/ন্ত্রফবাদগ প্রপ্রযণ 

দপ্তয/াংস্থায ননন্ত্রতকতা 

কন্ত্রভটি 

 

৪। জািীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-বয ল্পনা, ২০২১-২২ দান্ত্রির প্রন্ত্রিয়া 

(ক)  দপ্তয/াংস্থামূ জািীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-বয ল্পনা ২০২১-২২ খড়ায ১ কন্ত্র ১৭ প্রভ ২০২১ 

িাবযখ ন্ত্রফকার ৫:০০ ঘটিকায ভদে াংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়/ন্ত্রফবাদগ দাবখর  যনফ। 
(ি) ভিণারয়/ন্ত্রফবাদগয ননন্ত্রতকতা কন্ত্রভটিয সুাবয অন্তর্ভ মক্ত  নয জািীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-বয ল্পনা ও 

ফাস্তফায়ন অগ্রগবি বযফীক্ষণ  াঠানভায চূড়ান্ত  ব ১০ জুন ২০২১ িাবযনখয ভনধ্য স্ব স্ব দপ্তয/াংস্থায ওনয়ফাইট-এ 

আদরাড কযদত দফ এফাং ইদরকট্রন্ত্রনক কন্ত্র ন্ত্রন্ত্রডএপ পাইর আকাদয াংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়/ন্ত্রফবাদগ প্রপ্রযণ কযদত দফ।  

 



বযবষ্ট-' ' 

                     দপ্তয/াংস্থায জািীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-বয ল্পনা, ২০২১-২০২২  

দপ্তয/াংস্থায নাভ: 

 াম মক্রনভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচন য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়নন

যদাবয়ত্বপ্রা

প্ত 

ব্যবক্ত/দ 

২০২১-২০২২ 

অে মফেনযয 

রক্ষযভাৈা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগবি বযফীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষযভাৈা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়াট মা

য 

২য় 

ক ায়াট মা

য 

৩য় 

ক ায়াট মা

য 

৪ে ম 

ক ায়াট মা

য 

কভাট 

অজমন 

অবজমি 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবিষ্ঠাবন  ব্যফস্থা……………………………….....২২ 

১.১ ত্রনবি িা  বভটিয বা 

আদয়াজন 

বা 

আদয়ান্ত্রজত 

৪ ংখ্যা   রক্ষযভাৈা        

অজমন      

১.২ ত্রনবি িা  বভটিয বায 

বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাবয়ি 

বদ্ধান্ত 

৬ %   রক্ষযভাৈা        

অজমন      

১.৩ সুান প্রবিষ্ঠায বনবভি 

অংীজননয 

(stakeholders) 

অংগ্রনণ  বা 

অনুবষ্ঠি বা ২ ংখ্যা   রক্ষযভাৈা        

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

  ২ সংখ্যা   রক্ষযভাৈা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

অজমন      

১.৫  ভ ম-বযনফ উন্নয়ন  উন্নত কভ ি-

ন্ত্রযদফ 

    ২ ংখ্যা 

ও 

িাবযখ 

  রক্ষযভাৈা 

 

       

অজমন      

অজমন      

১.৬ জািীয় শুদ্ধাচায ক ৌর 

 ভ ম-বয ল্পনা, ২০২১-২২ ও 

ত্রৈভাব  বযফীক্ষণ প্রবিনফদন 

 ভ ম-

বয ল্পনা  ও 

ত্রৈভাব  

    ১ িাবযখ   রক্ষযভাৈা        
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 াম মক্রনভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচন য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়নন

যদাবয়ত্বপ্রা

প্ত 

ব্যবক্ত/দ 

২০২১-২০২২ 

অে মফেনযয 

রক্ষযভাৈা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগবি বযফীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষযভাৈা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়াট মা

য 

২য় 

ক ায়াট মা

য 

৩য় 

ক ায়াট মা

য 

৪ে ম 

ক ায়াট মা

য 

কভাট 

অজমন 

অবজমি 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ংবিষ্ট ভন্ত্রণারনয় দাবখর ও স্ব 

স্ব ওনয়ফাইনট আনরাড যণ 

 

 

প্রবিনফদন 

দাবখরকৃি ও 

আনরাডকৃি 

অজমন      

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চন্ত্ররক/ ভাঠ 

ম িাদয়য কাম িারয় (প্রদমাজয 

প্রক্ষদত্র) কর্তিক দাবখরকৃি 

জািীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

বয ল্পনা ও বযফীক্ষণ  

প্রবিনফদননয ওয বপডব্যা  

প্রদান  

বপডব্যা  

বা/ ভ মারা 

অনুবষ্ঠি 

   ৪ িাবযখ   রক্ষযভাৈা        

অজমন      

১.৮ শুদ্ধািায পুযস্কায প্রদান 

এফাং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তদদয তান্ত্ররকা 

ওদয়ফাইদট প্রকা 

প্রদত্ত পুযস্কায     ১ তান্ত্রযি           

২.  আন্ত্রথ িক ব্যফস্থানা উন্নয়ন ........................................................................৮ 

২.১ ২০২১-২২ অে ম ফেনযয 

ক্রয়-বয ল্পনা বয ল্পনা  

(প্র নল্পয  অনুনভাবদি ফাবল ম  

ক্রয় বয ল্পনা)   

ওনয়ফাইনট প্র া 

ক্রয়-

বয ল্পনা 

ওনয়ফাইনট 

প্র াবি 

২ িাবযখ   রক্ষযভাৈা        

অজমন      
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২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC 

সভা আয় াজন  

সভা 

আয় াশজত 

২ সংখ্যা   রক্ষযভাৈা        

অজমন      

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কম িসূশচ 

বাস্তবা ন 

বাশষ িক 

উন্ন ন 

কম িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 

   ২ %   রক্ষযভাৈা        

অজিন      

২.৪ প্র ল্প ভাবপ্ত কনল 

প্র নল্পয ম্পদ (মানফান, 

 বম্পউটায, আফাফৈ 

ইিযাবদ) বফবধ কভািানফ  

স্তান্তয  যা 

প্র নল্পয 

ম্পদ বফবধ 

কভািানফ  

স্তান্তবযি 

    ২ তান্ত্রযি   রক্ষযভাৈা        

অজিন      

৩. শুদ্ধাচায ংবিষ্ট এফং দুনীবি প্রবিনযানধ ায়  অন্যান্য  াম মক্রভ……………..২০ (অগ্রান্ত্রধকায ন্ত্রবন্ত্রত্তদত নুযনতভ াঁিটি কাম িিভ) 

৩.১  ৪    রক্ষযভাৈা        

অজমন      

৩.২  ৪    রক্ষযভাৈা        

অজমন      

৩.৩  ৪    রক্ষযভাৈা        

অজমন      

৩.৪  ৪    রক্ষযভাৈা        

অজমন      

৩.৫  ৪    রক্ষযভাৈা        

অজমন      

 

ন্ত্রফ:দ্র:- প্রকান িন্ত্রভদকয কাম িিভ প্রদমাজয না দর তায কাযণ ভন্তব্য করাদভ উদেি কযদত দফ।  


